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In deze Jeugdnieuws: 
• Agenda 

• Update van de jeugdteams 

• Vriendjestraining/PIT BeeBalltoernooi 

• Avondvierdaagse 

• Onze meiden Europees Kampioen Little League 
 

Agenda 
16 en 17 augustus Honkbalzomerkamp 

 

24 september Start Grote Club Actie 
Meer informatie volgt na de zomerstop 

30 september & 1 oktober Verlichtingsfeest 
Programma volgt 

4 t/m 6 november Jeugdkamp 
Meer informatie volgt na de zomerstop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BeeBall 
 

Alweer een tijdje met acht en de negende gaat al meetrainen, zodra we dat 
weer gaan doen. Dan zal hij wel op woensdag moeten komen, want de 
trainingsdag is verplaatst van maandag naar woensdag (16.30-17.30 uur). 
Helaas is het nog niet voorgekomen dat we met z’n allen tegelijk aanwezig 
waren bij een wedstrijd. Dan was er een coach afwezig en dan weer één of 
meer spelers, maar we hebben ons er goed door heen geslagen en dan bedoel 
ik ook geslagen, want dat gaat steeds harder en verder. Ook het veldspel 
vertoont vorderingen, soms zien we (de coaches – Mauro en Rob) dingen, 
waarvan we denken: “Yes!”.  Soms ook niet, maar dat terzijde.  
 

Het enige wat echt beter zou mogen is de concentratie. De concentratie om de 
bal in de gaten te houden als we bezig zijn. Te vaak worden er gravelkastelen 
gebouwd of bloemenkransen gefabriceerd of een axel gedraaid op het gravel 
(wel hele mooie rondjes).  
 

Over een aantal weken gaan we weer verder. De competitie voor de rest van 
het seizoen is op dit ogenblik nog niet bekend, dan had ik nog een dag moeten 
wachten met schrijven en Angelique zit op hete kolen en wil mijn stukjes 
hebben. 
 

Gr. Rob en Mauro 
  

 



 

Honkbal U12-1 
 

Het ging allemaal heel voortvarend: de eerste vijf wedstrijden werden 
gewonnen en we dachten al dat we onverslaanbaar waren, maar dat bleek dus 
niet zo. Eerst gingen we de boot in in Bergen op Zoom: we konden plots niet 
meer slaan! En thuis in een dubbel tegen Boosters waren zij gewoonweg twee 
keer de sterkste partij. De laatste wedstrijd op een woensdagavond voor de 
zomerstop echter werd er weer goed gebald. Niet op het softbalveld, want 
daar lagen lichtmasten en stonden trekkers, maar in het linksveld, waar met 
behulp van KOMO-Arie snel een veld werd klaargelegd. 
 

Uiteindelijk dus als gedeelde tweede met zeven gewonnen en drie verloren. 
Na de stop gaan we dus in de bovenste competitie spelen. De competitie voor 
de rest van het seizoen is op dit ogenblik nog niet bekend, dan had ik nog een 
dag moeten wachten met schrijven en Angelique zit op hete kolen en wil mijn 
stukjes hebben. 
 

De afgelopen weken zijn er een aantal kinderen bijgekomen en beiden hebben 
al wedstrijd(en) meegespeeld. 
 

En ook hier geldt: “Over een paar weken gaan we weer verder met trainen.” 
 

Gr. Rob en Mauro 

Honkbal U12-2 
  
Zo, de zomervakantie is al weer even bezig en de kids van de U12-2 genieten 
daar enorm van. De eerste helft van het seizoen zit er dan ook al weer op en 
wat zijn we trots. De kids hebben het Supergoed gedaan. We hebben zelfs 
eventjes eerste van de poule gestaan. Helaas kwamen er toen wat 
tegenslagen, maar desalniettemin zijn we enorm trots op onze kanjers. Want 
naast winnen is het misschien in deze leeftijdscategorie nog belangrijker dat 
de kids lol hebben. En dat hebben ze, onderling en ook met de coaches.  

Helaas kwam op de allerlaatste wedstrijd voor de zomerstop de tegenstander 
niet opdagen. Maar ook daar hebben we een feestje van gemaakt. De coaches 
besloten een wedstrijd tegen de kids te spelen. En wat denken jullie? De kids 
van de U12-2 winnen van hun coaches!! Voor nu genieten we nog even lekker 
van de zomervakantie om daarna op 28 augustus weer fris en vol goeie moed 
op het veld te staan tegen de Euro Stars. 
Komen jullie ons weer aanmoedigen? 
 

Groetjes van de U12-2 

Softbal U15 
 

De laatste weken is er weinig getraind onder leiding van een trainer. De ene 
(Rob) was meer bezig met DSB 2 en Suuz was op maandag bezig met haar 
EHBO (inmiddels is zij hiervoor geslaagd). De meiden zijn wel doorgegaan en 
hebben met elkaar getraind. Als het goed is zullen de trainingen na de stop 
weer onder leiding staan van een trainer. 
 

Gr. Rob  
 



 

Honkbal U15 
 
U15 is een erg sociaal en leuk team. De kinderen in het team houden erg veel 
van praten en zijn dan ook altijd erg druk. Dit kan soms best wel eens ten 
kosten gaan van hun inzet en/of het geduld van de coaches. Buiten dat ze druk 
en ontzettend veel praten is het een erg leuk team. Dat ze zoveel praten 
maakt het ook wel gezellig en daar wordt de groep ook echt hecht van. 
 
Dit team speelt dan ook al een tijdje samen (met hier en daar een nieuw 
gezicht erbij). Het is het eerste jaar dat dit team U15 spelen. Hierdoor hebben 
de coaches er rekening mee gehouden dat dit een leerjaar zal zijn. En dat is 
het ook zeker. De eerste wedstrijden waren voor vele erg spannend, want het 
was een groter veld, grotere tegenstanders en iedereen gooide wat harder. 
Toch hebben ze zich hier overheen gezet en spelen ze vaak zat erg goed voor 
een eerstejaars U15-team. Hierdoor zijn de coaches erg tevreden met het 
team. Af en toe winnen ze wat en dat geeft dan ook weer een boost in het 
zelfvertrouwen. 
 
Tijdens de trainingen is de opkomst eigenlijk altijd wel ontzettend goed. Er zijn 
meestal wel 11/12 kinderen aanwezig. Hierdoor kan je op te trainingen erg 
veel doen, en zie je ook dat ze een erg grote groei maken. Het verschil tussen 
het begin van het jaar en nu is erg groot. Ze gooien allemaal een stuk rechter 
en begrijpen steeds meer het spelletje. Daarnaast weten ze ook steeds sneller 
waar de bal heen moet als ze de bal hebben gefield. Al met al is het een 
ontzettend leuk team. Erg gezellig en druk, maar het worden steeds betere 
honkballers. 

 
Honkbal U21 

 

Het is een lastig seizoen met weinig spelers. Maar gelukkig met hulp van 
andere teams en spelers kunnen we elke wedstrijd aanvliegen met minimaal 9 
spelers. Het seizoen begon lastig omdat we moeite hadden om de bal te raken. 
Hierdoor lieten we veel wedstrijden liggen. Maar na veel trainen en blijven 
vechten gingen we vooruit. 
 
Als we kijken hoe we de zomerstop in zijn gegaan hebben we niet veel te 
klagen. We beginnen echt als een team te spelen. We raken de bal goed. We 
bunten elkaar verder. We helpen de pitchers en maken de routinenullen, die 
we moeten maken. Dat merk je ook want dat resulteerde in winstpartijen. En 
de wedstrijden die we niet wonnen boden we veel tegenstand. 
 
Nu uitrusten en na de stop gaan we weer knallen. 
 

 
 

 



 

Vriendjestraining/PIT BeeBall toernooi 
 
Op 12 en 15 mei en 26 juni hebben we vriendjestrainingen gehouden. Samen 
met maar liefst 15 vriendjes en vriendinnetjes is er flink geoefend en zijn er 
leuke wedstrijdjes gespeeld. Het plezier spatte ervan af. 
Hoe trots kun je als vereniging zijn als je dit met je eigen leden, jong en 
oud(er), kunt organiseren. Damien, Dirk Jan, Elize, Gijs, Kenny, Kevin A,  
Kevin H, Olaf, Percy, Rob, Rogier, Sophie, Suuz en Vincent nogmaals bedankt 

voor jullie inzet. 

 

 

Deze trainingen, de trainingen op scholen alsmede het jaarlijkse PIT Beeball 
toernooi voor de groepen 5 en 6 van de meeste basisscholen in Zwijndrecht 
hebben de afgelopen maanden bijna 10 nieuwe leden opgeleverd. 

 

Avondvierdaagse 2022 
 

Jaaaaa! Na jaren liepen we weer mee met de 
Avondvierdaagse! Wat zijn we enorm trots op 
deze gezellige groep spelers en ouders!! De 
hele vierdaagse uitgelopen en het alle vier de 
avonden supergezellig gehad. Prachtig!!  
 
We willen Rob danken voor het enthousiast 
maken van de kinderen om mee te lopen en 
Chantal voor het regelen van alles. 
 

 

Onze meiden (DSB1) Europees Kampioen Little League 
 

Bente, Kika, Milou, Nikki en Sophie zijn met 
hun Little League Seniors team Europees 
kampioen geworden in Moergestel. In een 
super spannende strijd met Tsjechië werd 
in de tiebreak met 10-12 gewonnen.  
 
Deze EK-titel levert de meiden een volledig 
verzorgde reis op naar Delaware USA om 
daar mee te doen aan de World Series. Heel 
veel succes, maar vooral veel plezier. 
 

 

 



 

Wat is Little league? 
 
Little League Baseball en Softball (officieel Little League International) is een 
non-profit organisatie in South Williamsport, Pennsylvania, Verenigde Staten, 
die lokale jeugd honkbal- en softbalcompetities organiseert in de Verenigde 
Staten en de rest van de wereld. Er zijn verschillende soorten leagues 
(leeftijden) in honkbal en softbal voor kinderen van 10 t/m 16 jaar. 
 
In Nederland doen wij het net iets anders dan in Amerika.  
Wij organiseren naast onze reguliere competitie voor verenigingsteams een 
regionaal trainingsprogramma waarvoor je je individueel kunt inschrijven. 
 
In Nederland strijden de regio’s om het Nederlands Kampioenschap Little 
League. Er zijn 10 officiële regio’s (leagues). Het kan voorkomen dat er regio’s 
worden samengevoegd of opgesplitst.  
 

Er zijn 4 leeftijdscategorieën waarvoor je je kunt 
inschrijven. 

• Little League (Littles) 10 t/m 12 jaar 

• Intermediate League (alleen bij honkbal) 11 t/m 13 jaar 

• Junior League 12 t/m 14 jaar 

• Senior League 13 t/m 16 jaar 
 
De teams die tijdens het NK in juni Nederlands kampioen 
Little League worden verdienen hiermee een plaats voor 
het EK. Dit toernooi is op eigen kosten. Als het EK 
gewonnen wordt mag het team naar de World Series in 
Amerika! Deze trip is helemaal verzorgd en op kosten van 
de Internationale Little League organisatie. 
 
Let op! 
Voor alle internationale toernooien geldt dat men er met dezelfde selectie 
heen moet als het NK gespeeld heeft. Dat betekent dat de spelers beschikbaar 
moeten zijn en men dus rekening moet houden met zomervakanties. 
Voor meer informatie kijk op de website: https://nklittleleague.nl/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg naar Delaware 
 

 

 

 

 


